
Uma praga

corporativa
As fraudes assolam 69% das empresas brasileiras.

Por que esse problema é tão recorrente? O que as organizações
podem fazer para inibir essas práticas desvirtuadas?

POR DANIEL CONSANI E MARIO ENZIO

E m tempos corno esses, em que os discursos acerca dos
valores morais e éticos parecem obsoletos e repletos de
cracas preconceituosas, muitas benevolentes em exces-

so, outras vergonhosamente hipócritas, é tarefa extrema-
mente delicada falar sobre desvios de conduta que resultam
em fraudes empresariais. Ainda que pese o quão recorrentes
são essas moléstias de caráter corporativo, é de péssimo tom
convencer-se da "natural" propensão humana ao desacato a
regras, bem como aninhar-se no trono da moral como seres
imaculados.

É, no entanto, na moderação e na reflexão sobre os por-
quês dessa problemática apresentar índices crescentes den-
tro do ambiente organizacional que reside a chave para com-
preender as razões que levam tantos profissionais a cometer
atos ilícitos. A importância dessa empreitada encontra justi-
ficativa na procura de formas eficientes das empresas com-
baterem tais posturas de seus colaboradores, e não em apon-
tar defeitos alheios que podem, perfeitamente, serem parte
de cada um dos seres humanos.

Para se ter idéia da dimensão dessa questão, de acordo
com uma pesquisa feita pela KPMG, com base em dados de
2004, as fraudes corporativas já afetaram 69% das empresas
brasileiras. Ainda segundo o relatório, como se não bastasse
a alta incidência do problema, 55% das companhias consul-
tadas acreditam que as fraudes tendem a se agravar no futu-
ro. E o principal motivo deste fenômeno, segundo 62% dos
empresários ouvidos, é a perda de valores sociais e morais das
pessoas. A impunidade (52%) e a insuficiência de sistemas
de controle (51%) aparecem logo atrás como maiores estí-
mulos para a fraude.

Embora o número apurado pela pesquisa
já demonstre uma situação alarmante, a
responsável pela apresentação do es-
tudo, Osana Mendonça, geren-
te sênior da empresa, acre-
dita que as práticas frau-
dulentas no mercado
devam ser ainda mais
comuns do que su-
gere o relatório.
"Muitas empresas
não detectam o cri-
me e outras sim-
plesmente prefe-
rem não relatá-lo",
diz. Para aquelas que
descobriram a fraude, o
melhor meio de investi-
gação foram medidas de
controles internos (52%). Rea-
lização de auditorias internas (39%)
e informações passadas por funcionários
(29%) também ajudaram bastante nestas cir-
cunstâncias.

Segundo Sérgio Holtz, sócio-proprietário da MH
Auditoria, há duas conotações básicas que definem uma
fraude empresarial: uma infração que constitui crime previs-
to no Código Penal e uma quebra de conduta em relação às
normas internas da empresa. "Ambas são passíveis de
demissão por justa causa, embora a primeira sugira que haja



uma denúncia e um conseqüente processo judicial", explica
ele. E continua: "No caso do descumprimento das normas
da organização, dificilmente a justa causa é consolidada, em
virtude do despreparo das empresas para embasar suas justi-
ficativas. Na verdade, seria necessário ter uma comissão in-
terna que desse base às suspeitas de fraudes, mas isso é bas-
tante incomum".

Para o advogado Mauro Oliveira Freitas, presidente da
Redejur, mesmo com os dirigentes da empresa sabendo que
não haverá provas suficientes para incriminar um colabo-
rador, dependendo da infração cometida, é preciso demitir
por justa causa e fazer o-boletim de ocorrência para que sirva
como exemplo moral. "Essa inconsistência de provas não
será suficiente para que essa justa causa seja revertida em um



OS PRINCIPAIS TIPOS
DE FRAUDES CORPORATIVAS
DISTORÇÃO OU VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES
Muito já foi dito sobre a importância da mentira na vida das

pessoas. No entanto, esse quadro pode virar algo realmente sério
a partir do momento em que informações importantes (sejam
financeiras, industriais, estratégicas etc) são reveladas ou omiti-
das sem o consentimento dos profissionais devidos. Inúmeros
casos de mentiras sobre as formas de trabalho, espionagem
industrial e compra de dados sigilosos e fórmulas de produção já
resultaram em processos trabalhistas, cíveis e criminais.

SUPERFATURAMENTO

Você pode achar que a alteração de valores em uma nota fis-
cal de combustível para o seu automóvel não causa grandes
males para a companhia para a qual trabalha, mas está redonda-
mente enganado. Além da lesão financeira, você está con-
tribuindo, e muito, para o esfacelamento dos limites de conduta
que sua empresa prega. Sendo assim, o almoço de negócios em
que, na nota, as cervejas são substituídas por refrigerantes, re-
presenta um ato fraudulento, ainda que de difícil percepção.

APROPRIAÇÃO DE ATIVOS

Em inúmeras sondagens, é possível perceber que há um sem-
número de casos de empresas relatando o sumiço de alguns
ativos. Os exemplos vão desde um saco de arroz colocado no lixo
e depois recuperado na calçada da companhia de alimentação
coletiva, passando por grampeadores que simplesmente desa-
parecem, chegando até a um laptop, suposto objeto de roubo,
que foi parar no escritório domiciliar do executivo.

A FAMOSA "BOLA"

O departamento de compras de qualquer companhia é,
geralmente, o que mais apresenta operações fraudulentas. Em
função disso, e por ser uma área absolutamente importante, cada
vez mais homens de confiança da direção corporativa têm ocupa-
do as funções de suprimento. Ou você nunca ouviu falar da
comissão do comprador?

ENTRADA DE TERCEIROS
Os agenciadores ou intermediadores de

transações são mais comuns do que se pode
imaginar. Muitas vezes, além de comissões
para o vendedor e para o comprador, há ter-
ceiros que influenciam os negócios e levam
uma "bola" também. Sem perceber, as empre-
sas estão pagando muito acima do preço de
mercado apenas porque estão sustentando
uma horda de sanguessugas

futuro processo trabalhista, nem dará base para um
processo por dano moral", afirma.

Como a empresa
pode se proteger?

Primeiramente, uma obviedade às vezes nem tão
óbvia: como as fraudes são cometidas por pessoas, elas
nunca poderão ser 100% evitadas. Dito isso, é possível
notar, no entanto, que existem inúmeras formas de
inibir o ato fraudulento. Algumas exigem alto grau de
investimento, outras apenas um pouco mais de atenção
e destreza. Em uma simples analogia com o mundo da
política, é possível perceber que acabar com a corrupção
no país configura uma das promessas mais mentirosas
que um candidato pode fazer durante o período
eleitoral. Em contrapartida, é irrefutável o argumento
de que uma melhor escolha de representantes políticos
tem significativa influência no nível de corrupção
alcançado por determinado grupo de trabalho.

Nessa esteira, é preciso jogar luz para as escolhas
que os executivos corporativos fazem, já que a simples
escolha da forma como seus colaboradores receberão
seus benefícios pode afetar, e muito, o acesso a vanta-
gens escusas que eles terão. Aqui fica impossível não
pensar nas implicações que uma contratação malfeita
pode ter nos negócios da empresa.

Decerto as empresas estão criando sistemas de con-
troles internos mais sofisticados e punindo os culpados
quando o problema ocorre, mas, diante da dimensão
do problema, são ações ainda incipientes. Para confir-
mar essa prerrogativa, basta notar que o levantamento
da KPMG apontou que 51% das empresas detectaram
falhas nas suas formas de controles.

Dentre as opções mais dispendiosas de inibição
às fraudes, reside uma que quase

sempre causa medo dentro do
ambiente corporativo: trata-se da
contratação de auditorias exter-
nas. Chamadas para analisar

planilhas financeiras uma a
uma, essas empresas acabam

por desempenhar uma função
que encontra na omissão de dados

a sua principal dificuldade, uma
vez que cabe à alta direção da empresa o



fornecimento de informações, e é justamente esta que,
muitas vezes, é o pivô das práticas fraudulentas. "A audito-
ria segue todos os documentos que a direção da empresa
apresenta. Se alguma informação é sonegada, todo o resulta-
do da investigação fica comprometido", coloca Sérgio
Holtz, da MH Auditoria.

Mauro Oliveira Freitas,
presidente da RedeJur

A antítese dessa observação reside na necessi-
dade de rechaçar qualquer tipo de dedução que diga
respeito a ações que configurem fraudes empresari-
ais. O que não for calcado em fatos comprovados
não serve como base para qualquer tipo de conclu-
são. Para elucidar esse pensamento, o "caso Enron" é

absolutamente emblemático. O problema é que as especu-
lações, as brechas e o "jeitinho" parecem cada vez mais ser a
regra que suprime as exceções. Possuir posições retas, éticas
e transparentes é démodé. Enquanto isso, no âmbito políti-
co, o país assiste ao embate entre a sordidez da complacência
e a empáfia do moralismo.

R I S C O S C A L C U L A D O S

As condições com que as pessoas conseguem
fraudar uma empresa pode parecer muito simples,
mas, efetivamente, é. Porque dados podem ser repas-
sados, listas podem ser comercializadas, informações
podem ser trocadas, desenhos ou fórmulas podem ser
entregues por um punhado de favores ou moedas. O
que não é simples é entender como são resolvidos
estes conflitos.

Pois, dependendo do tipo de organização, se uma
sociedade anônima com ações na Bolsa, por exemplo,
em sua maioria prefere resolver negociando de que se
levar às conseqüências penais cabíveis. Se esta infor-
mação fosse conhecida, vazada ao público, eventual-
mente poderia representar dano à imagem ou ao seu
posicionamento de mercado.

Sabemos que muitas soluções são resolvidas na
esfera administrativa, interna, e não na penal ou tra-
balhista. O costume nos mostrou que os detetives
contratados, não querendo revelar seus algozes,
preferem manter quase tudo no anonimato, assim
como tudo que ocorre nesta área.

Só falam que o agente criminoso, não será pe-
nalizado com a lei do Estado, mas com, no mínimo,
a perda dos seus direitos trabalhistas e a certeza de
que naquela empresa jamais irá trabalhar nova-
mente. Não temos notícia de que isto seria extensi-
vo aos seus descendentes. Mas, é algo que já vimos
acontecer a um mártir, considerado em sua época
traidor da pátria. Não se sabe afinal, quais os
critérios que as empresas adotam ou se não adotam
uma chamada lista negra dos empregados frau-
dadores, mas não seria de se esperar, no mínimo,
que fossem aceitá-los de volta.

O último relatório divulgado pela Association of

Certified Fraud Examiners (ACFE), dos Estados

Unidos, com dados de 2002, demonstra que as

fraudes corporativas naquele país atingiram o

montante de aproximadamente US$ 600 bilhões

em perdas para as empresas no ano do estudo.

Não há dados consistentes da realidade brasileira.



C A S O S F R A U D U L E N T O S

Veja alguns relatos de fraudes detectadas nas relações corporativas. Os nomes das pes-
soas e das companhias foram omitidos por razões óbvias. Todos os casos resultaram na
demissão dos profissionais envolvidos, alguns por justa causa.

Toda sexta-feira um vendedor de uma companhia do ramo gráfico fazia sua prestação
de contas com o departamento financeiro da empresa. O problema é que, numa ocasião,
ele apresentou, entre as notas de combustível veicular e almoços de negócios, três reci-
bos de refeição com a mesma data e com valores acima de R$ 60,00. O diretor financeiro
da empresa, desconfiado, investigou onde ele teria almoçado naquela semana e desco-
briu que tinha sido num restaurante perto da companhia, de segunda a sexta-feira, e
sempre sozinho.

O gerente de compras de uma empresa de ferragens sempre bradava que ia trabalhar
com um Volkswagen Fusca e que não ganhava para poder trocar de carro. Tudo não passava
de fachada, pois uma empresa de auditoria veio a descobrir que ele conseguia em torno de
R$ 8 mil por mês apenas com comissões de suas compras ilícitas.

Apesar do forte esquema de segurança e dos sistemas inibidores, as agências
bancárias ainda são grandes focos de fraudes corporativas. Basta notar o caso de
um caixa, que em VEZ, de depositar o dinheiro de um senhor aposentado
na conta deste, como solicitado, desviava o montante para a conta de
sua esposa e dizia que tal operação não apresentava comprovante.
Dois anos depois, o senhor que fora permanentemente lesado
fez uma reclamação para o gerente da agência, e então tudo
foi descoberto.

Após cinco meses com os índices de vendas despencando,
o proprietário da empresa de tecnologia da informação
desconfiou que um de seus vendedores de sistemas estivesse
vazando dados como preços e especificações para um grande con-
corrente seu. Suas desconfianças procediam, pois após verificar,
através de um computador servidor, os e-mails enviados pela
conta daquele vendedor, o proprietário encontrou diversas planilhas
de preços.

Foi somente após o "sumiço" do quarto cartucho
de tinta da impressora do departamento comer-

cial que o gerente do setor percebeu que
seu assistente estava levando-os para casa.

Indagado sobre o assunto, o assistente
confessou ter roubado os cartu-

chos, pois os revendia para
um amigo.

Sérgio Holtz, sócio-proprietário
da MH Auditoria.

ecarvalho
Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, ano 10, n. 112, p. 24-29, set. 2007.




